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بااجارهحساببانکیسازمانامورمالیاتیدورمیخورد
حسابهايبانكيباگردشباالي5ميلياردتومانرصدمیشود

رئي�سكلبان�كمرك�زيگف�ت:ب�امصوب�هش�ورايپول
واعتب�ار،تصويريصحي�حازمطالب�اتغيرج�اريبانكها
ارائهوطبقهبن�ديمطالب�اتونحوهشناس�اييدرآمدها،در
چارچ�وبروي�هايواح�ددربانكه�اعمليات�يميش�ود.
به گزارش» مهر«، ب��ه نقل از بان��ك مرك��زي، عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بانك مرك��زي در يادداش��تي در صفحه اينس��تاگرام 
خود نوشت: روزگذشته در چارچوب سلس��له برنامه ها و اقدامات 

بانك مركزي براي اصالحات الزم در نظام بانكي و پولي، ش��وراي 
پول و اعتبار دس��تورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات بانك ها و 
مؤسسات اعتباري را كه قباًل به تأييد شوراي فقهي بانك مركزي 

رسيده بود، تصويب كرد. 
وي افزود: در اين دستور العمل اشكاالت مطرح در مورد مالحظات 
ش��رعي و الزامات فقهي عقود را برطرف و تالش شده اس��ت كه با 
اجراي آن تصويري صحيح از مطالبات غير ج��اري بانك ها ارائه و 

طبقه بندي مطالبات و نحوه شناسايي درآمدها در چارچوب رويه اي 
واحد در بانك ها عملياتي شود. 

همتي ابراز اميدواري كرد: اين اقدام مهم كه بعد از گذشت بيش از 
سه دهه از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، عملياتي خواهد 
شد بتواند ضمن رعايت مالحظات شرعي و الزامات فقهي مطرح در 
عقود بانكي، در افزايش شفافيت صورت هاي مالي بانك ها و ساختار 

ترازنامه آنها مؤثر باشد.

همتي:تصويرصحیحازمطالباتغیرجاريبانكهاتهیهمیشود
  بانك

شاخصكلقيمتتوليدكنندهمحصوالت
مرغداريه�ايصنعت�يكش�وردربهار
س�ال١3٩٨ب�هع�دد434/72رس�يد
كه١٨/٩3درصدنس�بتب�هفصلقبل
)ت�ورمفصل�ي(كاه�شداشتهاس�ت.
ب��ه گ��زارش »مه��ر«، ش��اخص قيم��ت 
توليدكنن��ده محص��والت مرغداري ه��اي 
صنعت��ي كش��ور مربوط ب��ه به��ار ١٣٩٨ 
)١٠٠=١٣٩٠( از س��وي مركز آم��ار ايران 

منتشر شد. 
شاخص كل قيمت توليدكننده محصوالت 
مرغداري هاي صنعتي كش��ور در بهار سال 
١٣٩٨ به عدد 4٣4/72 رس��يد كه ١٨/٩٣ 
درصد نس��بت به فصل قبل )ت��ورم فصلي( 

كاهش داشته است. 
گروه مرغ با كاه��ش 2٠/65 درصد و گروه 
تخم مرغ با كاهش ١5/6٣ درصدي كاهش 
١٨/٩٣ درصدي شاخص نسبت به فصل قبل 

را رقم زده اند. 
بررس��ي ش��اخص قيم��ت توليدكنن��ده 
محص��والت مرغداري هاي صنعتي كش��ور 
در بهار ١٣٩٨ نشان مي  دهد كه استان هاي 

كشور نسبت به فصل قبل با كاهش رو به رو 
بوده و فقط اس��تان سيستان و بلوچستان با 
افزايش همراه بوده اس��ت. بيشترين ميزان 
كاهش ش��اخص كل نس��بت به فصل قبل 
ب��ه ترتيب مربوط ب��ه اس��تان هاي تهران و 

همدان است. 
در بهار ١٣٩٨ شاخص گروه مرغ به 5٩/52١ 
واحد رسيده كه نسبت به فصل قبل 65/2٠ 
درصد كاهش يافته است. همه اقالم اين گروه 
شامل پولت، مرغ گوش��تي و جوجه يكروزه 

نسبت به فصل قبل كاهش داشته اند. 
در بهار ١٣٩٨ ش��اخص گ��روه تخم مرغ به 
252/4٨ واحد رس��يده كه نسبت به فصل 
قبل ١5/6٣ درصد كاهش يافته است. در اين 
گروه تخم مرغ نطفه دار و تخم مرغ خوراكي 
به ترتيب ١١/7٩ و ١٩/5٨ درصد نسبت به 

فصل قبل كاهش نشان مي دهد. 
اين گروه شامل كود مي باشد، در بهار ١٣٩٨ 
ش��اخص آن به ١٣25/6٣ واحد رسيده كه 
نسبت به فصل قبل 2١/67 درصد افزايش و 
نسبت به فصل مشابه سال قبل 4٩/5٩درصد 

افزايش يافته است.

تورمتولیدكنندهمرغداريهايصنعتي۱۹
درصدكاهشيافت

  خبر

اجارهحساببانكيبهناماشخاصحقيقي
نشانميدهدكهرصدحسابهايبانكي
اشخاصحقيقيدركناراشخاصحقوقي
چندسالياستكهآغازشدهاستوبرخي
اشخاصباهدفپنهاننگهداشتنمجموع
درآم�دوداراييخ�ودوف�رارمالياتيبه
اينراه�كاررويآوردهان�د،دراينميان
يكمس�ئولبابي�اناينكهحس�ابهاي
بانكيباگردشباالي5ميلياردتومانزير
ذرهبينس�ازمانمالياتيقراردارد،عماًل
اي�نس�يگنالراارائ�هدادكهوج�وهدر
اقتص�اداي�رانتحتنظ�ردوربينم�دار
بس�تهقرارگرفتهاس�ت،امامحلنگراني
آناس�تكهحس�ابهايبانك�ياجاره،
كارراب�رايف�رارماليات�يب�ازميكند.
اخذ مالي��ات از درآمدهاي قانوني و مش��روع 
و همچني��ن مبارزه با درآمده��اي غير قانوني 
و نامش��روع اي��ن اس��تلزام را ايج��اد مي كند 
كه پول در اقتص��اد به طور مس��تمر رد گيري 
شود، اين رد گيري نياز به زير ساختي دارد كه 
به نظر مي رسد مسئوالن براي شناسايي وجوه 
وگردش مالي وجوه دست به كار شده اند و اميد 
مي رود در كنار اين مهم زير ساخت شناسايي 
كليه دارايي هاي اش��خاص حقيقي و حقوقي 
اعم از انواع وجوه، زمين وس��اختمان، خودرو، 
باغ، ويال، سكه، ارز و طال در سامانه اي يكپارچه 
فراهم آيد تا به سادگي اخذ ماليات از مجموع 
درآمد و دارايي اشخاص و سالمت فعاليت هاي 

مالي و اقتصادي آنها قابل شناسايي باشد. 
در شرايطي كه يك نيروي كار پيش از دريافت 
حقوق و دس��تمزد خود ماليات��ش را پرداخت 
مي كند، متأس��فانه در اقتصاد ايران درآمدهاي 
قابل مالحظه اي گ��ردش دارد كه ريالي ماليات 

هم از آنها اخذ نمي ش��ود و امروز با وجودي كه 
ادعا مي ش��ود گ��ردش مالي ب��االي 5 ميليارد 
تومان اشخاص حقيقي تحت رصد است، شاهد 
اشاعه حساب هاي بانكي اجاره اي هستيم كه به 
نظر مي رسد با اجاره اين حساب ها گردش زير 
5 ميليارد تومان براي ف��رار مالياتي در جريان 
است، از اين رو بايد يك اقدام جدي و همه جانبه 
براي رصد گردش وجوه در اقتصاد انجام گيرد. 
حس�ابهايبانك�يباگ�ردشباالي

5ميلياردتومانزيرذرهبين
در همين باره مس��ئول فرار مالياتي س��ازمان 
مالياتي گفت: از سال ٩5 اطالعات گردش مالي 
افرادي را كه باالي 5ميليارد تومان بوده است از 
بانك مركزي گرفتيم و در حال بررسي هستيم 
كه آيا آنه��ا پرونده مالياتي دارن��د و اگر پرونده 
دارند آيا با اين گردش مالي انطباق دارد يا خير. 
در برنام��ه »پاي��ش« ١5 مردادم��اه، موضوع 
»حساب هاي اجاره اي و فرار مالياتي«، با حضور 
يكي از مس��ئوالن س��ازمان امور مالياتي نقد و 

بررسي شد. 
هادي خان��ي، مدي��ر كل دفتر بازرس��ي ويژه، 
مبارزه با پولش��ويي و فرار مالياتي سازمان امور 
مالياتي كشور با تأكيد بر مجوز داشتن بررسي 
حس��اب هاي مش��كوك بانكي تصريح كرد: ما 
حساب هايي را بررس��ي مي كنيم كه مشكوك 
به فرار مالياتي يا مستعد هستند. ما در خصوص 
تراكنش هاي بانكي روي س��ه دس��ته هستيم؛ 
دس��ته اول افرادي هس��تند ك��ه در چارچوب 
مقررات س��ازمان امور مالياتي، همكاري الزم 

را نداشته اند. 
وي ادامه داد: دسته دوم افرادي هستند كه در 
رسيدگي به پرونده هاي آنها مانند حساب هاي 
بانكي، كارت بازرگاني، فاكتورها و شركت هاي 

ص��وري و غي��ره، ردپاي آنه��ا پيدا مي ش��ود. 
گروه س��وم نيز افرادي هس��تند كه ردپايي در 

پرونده هاي فساد بانكي پيدا كرده اند. 
خاني ب��ا تأكيد بر اختيار داش��تن س��ازمان 
امور مالياتي در بررسي گردش مالي هر فرد 
گفت: نوع بررسي هاي ما تا به امروز مربوط به 
افرادي بوده است كه مس��تعد يا مشكوك به 

فرار مالياتي هستند. 
خاني در خصوص ميزان ف��رار مالياتي با اعالم 
اينكه در حال حاضر طبق برآوردهاي انجام شده 
در اين موضوع بيش از 4٠ هزار ميليارد تومان 
فرار مالياتي در كشور وجود دارد، تصريح كرد: 
براي جلوگيري از فرار مالياتي همه سازمان ها 
بايد در دادن اطالعات با س��ازمان امور مالياتي 
همكاري كنن��د. گام دوم در اي��ن زمينه ايجاد 
صندوق هاي فروشگاهي اس��ت كه اين كار هم 

مشاركتي است. 
وي در خصوص فرار مالياتي پزش��كان نيز ابراز 
كرد: رفتار س��ازمان با اين گروه مشابه با ساير 
مؤديان است،اما با توجه به اينكه بر اساس قانون 
بودجه سال ٩٨، پزشكان مكلف شدند دستگاه 
پوز نصب كنند، ما اي��ن موضوع را به طور جدي 
پيگيري مي كني��م. در صورت ع��دم همكاري 
پزشكان با سازمان، نوع برخورد ما با آنها شبيه 

افراد مشكوك به فرار مالياتي است. 
اين مسئول و كارش��ناس اقتصادي اظهار كرد: 
س��ازمان امور مالياتي هم قانون��ي و هم ابزاري 
مي تواند به تراكنش ها و حساب هاي هر فردي 
كه مشكوك شود، دسترسي داشته باشد. نظام 
بانكي تاكنون همكاري خوبي داش��ته است،اما 
مشكل ما در همكاري با نظام بانكي، صرفاً گرفتن 
اطالعات حساب افراد نيست كه در حال حاضر 
مشكل در شناس��ايي حس��اب هاي اجاره اي و 
شناخت هويت افراد است. از سال ٩5، اطالعات 
گردش مالي افرادي را كه باالي 5 ميليارد تومان 
بوده اس��ت از بانك مركزي گرفتي��م و در حال 

بررسي آنها از اين سال تاكنون هستيم. 
وي در ادامه گف��ت: روي اطالعات اين افراد در 
حال كار شدن است كه آيا آنها پرونده مالياتي 
دارند و اگر پرونده دارند، آيا با اين گردش مالي 
انطباق دارد ي��ا خير. ما اگر به افرادي برس��يم 
كه در اي��ن زمينه مش��كوك هس��تند، آنها را 
اعتبارس��نجي مي كنيم. م��ردم در زمينه فرار 
مالياتي بايد به س��ازمان كمك كنند و از اجاره 

دادن حساب هايشان امتناع كنند. 
خاني با تصري��ح به لزوم نظارت دس��تگاه هاي 
مسئول در تبليغات اينترنتي و آگهي هاي اجاره 
حساب هاي بانكي افزود: سازمان امور مالياتي 
در خصوص 2٠ مورد از اين آگهي هاي اينترنتي 
اقدام و اعالم جرم كرده است. از زماني كه ما اين 
اقدامات را ش��روع كرده ايم، حجم اين آگهي ها 

خيلي كمتر شده است. 
خان��ي در خصوص پايانه ه��اي پرداخت بانكي 
نيز گفت: 7 ميليون پوز بانكي در كش��ور توزيع 
شده اس��ت. از نظر نظام مالياتي، نقطه ابهام آن 
كارايي آنهاست. طبق قانون بانك مركزي مكلف 
است در اين زمينه وارد شود و بايد اين پايانه هاي 
بانكي را ساماندهي كند؛ چراكه اين پايانه ها منشأ 

خوبي براي فرار مالياتي هستند. 
وي در خصوص افراد مش��هور نظير بازيگران و 
بازيكنان فوتبال نيز گفت: در بحث ورزش تمام 
ورزشكاران مشمول ماليات هستند. در خصوص 
حوزه هنر و بازيگران، معافي��ت مالياتي وجود 
دارد. هرچند با توجه به شرايط اقتصادي كشور، 
در اي��ن خص��وص به دنبال بازنگ��ري معافيت 

هستيم. 
خاني در پايان تأكيد كرد: ما نياز به همكاري 
همه دس��تگاه هايي داريم كه مج��وز فعاليت 
اقتصادي مي دهند. آنها بايد در اعطاي مجوز از 
سازمان امور مالياتي استعالم بگيرند. بخشي 
از فرار ماليات��ي به خاطر عدم رعايت اين مورد 
اس��ت. از مردم نيز خواهش مي كنيم تا زماني 
كه نظ��ام مالياتي هوش��مند نشده اس��ت، در 
فعاليت هاي اقتصادي ش��ان توجه هاي الزم را 

داشته باشند.

تداومكاهششاخصرشدجمعیتايران
تا30سالآينده

مديركلدفت�رجمعي�ت،ني�رويكاروسرش�ماريمرك�زآمار
گفت:نرخرش�دجمعيتسالمندكش�ورمان3/62درصداست.
محزون درباره آينده جمعيتي ايران افزود: در سرش��ماري سال ١٣65 
نرخ رشد جمعيتي ٣/٩ درصدي را داشتيم و در سرشماري بعدي رشد 
١/٩، سپس ١/6 و بعد از آن ١/٣ و سپس ١/2 درصد بود. وي تصريح كرد: 
برآورد هاي رسمي نشان مي دهد تا افق سال ١4٣٠ كاهش شاخص رشد 
جمعيت ادامه خواهد داش��ت. محزون اضافه كرد: در س��ال 2٣،١٣٩٠ 
ميليون و 7٠٠ هزار نفر ١5 تا 2٩ سال داشتيم و در مدت پنج سال اين 
رقم به 2٠ ميليون نفر و اكنون به ١٨ ميليون نفر كاهش داش��ته يعني 
جمعيت جوان كشورمان با نرخ رشد منفي٣/24 درصد در حال كاهش 
است. وي متذكر شد: در سال ١4٠٠ كه سهم سالمندي جمعيت از مرز 
١٠ درصد عبور مي كند در س��ال ١42٠ از مرز ١٩/4 درصد و در س��ال 
١4٣٠ از مرز 26/١ درصد عبور خواهد كرد؛ يعني در آن زمان يك چهارم 
جمعيت كشور سالمند خواهند بود. مديركل دفتر جمعيت، نيروي كار 
و سرشماري مركز آمار گفت: آمار ازدواج از ٨٩١ هزار در سال ١٣٩٠ به 

55٠ هزار در سال ١٣٩7 رسيده است. 
محزون افزود: ميانگين سن ازدواج در دهه اخير براي آقايان از 24 به 
27 سال و براي خانم ها از ١٩ به 2٣ تا 24 سال افزايش يافته است و در 
تهران براي آقايان 27 و براي خانم ها 26 سال است و براي مناطق ١، 2، 

٣ و 6 تهران براي آقايان ٣2 و براي خانم ها 2٩ سال است. 
........................................................................................................................

آغازپروازهايبرگشتحجاجاز25مرداد
سرپرتعملياتحجشركتفرودگاههابااشارهبهاعزام٨٨500
زائربهخانهخداگفت:امس�الباوج�ودافزايشتع�دادزائرانو
پروازهاوانجامهمهپروازهاتوس�طهما،تأخيراتپروازيكاهش
چشمگيريداشتكهاينتجربهبزرگيدرصنعتهوانوردياست.
 حشمت اهلل قرباني در گفت   و گو با »فارس« اظهار داشت: با تالش همه 
دس��ت اندركاران عمليات حج امس��ال پروازهاي رفِت حجاج به پايان 
رسيد و در عمليات رفت، با انجام ٣6١ پرواز بيش از ٨٨5٠٠ زائر به خانه 
خدا  اعزام شدند. وي گفت: شروع پروازهاي برگشت حجاج از 25 مرداد 
خواهد بود كه  تا ١4 شهريور به پايان مي رسد، اين عمليات 2١ روز طول 
مي كشد كه فشرده تر از عمليات اعزام انجام مي شود. قرباني  بيان كرد: 
امسال نسبت به سال گذشته 4 درصد رشد زائر، ١4/5 درصد رشد پرواز 
و 2/5 درصد رشد حمل بار داشتيم. پروازهاي حج تمتع امسال از ١7 
تير ماه برابر با ٨ جوالي آغاز شد كه به مدينه و جده بود و شب گذشته  

آخرين پرواز عمليات حج در فرودگاه امام)ره( انجام شد. 
........................................................................................................................

قیمتربكاهشيافتهنهافزايش!
مع�اوننظ�ارتب�ركااله�ايمصرف�يوش�بكههايتوزيعيو
اقتصاديس�ازمانحماي�تمصرفكنن�دگانوتوليدكنندگان
گف�ت:بهدلي�لكاه�شقيم�تگوج�هفرنگ�يوس�همب�االي
آندرقيم�ترب،هماهنگ�يالزمب�اواحده�ايتولي�دي
وانجم�نذيرب�طب�رايتعدي�لقيم�تص�ورتگرفتهاس�ت.
به گزارش »تسنيم«، سيدداود موسوي با تكذيب خبر افزايش 4٠ درصدي 
قيمت رب گوجه فرنگي اظهار كرد: هرچند در حال حاضر رب گوجه فرنگي 
از اقالم مش��مول اولوي��ت اول قيمتگذاري تثبيتي و تكليفي نيس��ت و 
واحدهاي توليدي ذيربط بايد بر اس��اس ضواب��ط عمومي قيمتگذاري 
مصوب هيئت تعيين و تثبيت قيمت ها نسبت به تعيين قيمت كاالي خود 
اقدام كنند، ولي به دليل كاهش قيمت گوجه فرنگي و سهم باالي آن در 
قيمت رب، هماهنگي الزم با واحدهاي توليدي و انجمن ذيربط به منظور 
تعديل قيمت از طريق اين سازمان صورت گرفته است. اين مقام مسئول 
تأكيد كرد: نه تنها قيمت رب افزايش نيافته بلكه شاهد كاهش قيمت آن 
نيز خواهيم بود. موسوي متذكر ش��د: با توجه به اينكه سامانه مذكور در 
شروع فعاليت است و بر اساس شرايط و قواعد عادي بازار و ضرورت وجود 
كاال، برخي اقالم پيش از اين توليد و با قيمت ه��اي قبل در بازار موجود 
مي باشند و اطالعات مندرج در سامانه ١24، قيمت فعلي كاال در سطح 
كشور مي باش��د و نه قيمت درج ش��ده روي محصول.بنابراين برداشتي 

مبتني بر عدم كاركرد مطلوب اين سامانه صحيح نيست. 
معاون نظارت بر كاالهاي مصرفي و ش��بكه هاي توزيعي و اقتصادي 
س��ازمان تصريح كرد: هر چند هدف غايي طراحي واجراي س��امانه 
مورد نظر تسهيل اطالع رس��اني به موقع و دقيق از قيمت كاالها براي 
استفاده عموم شهروندان مي باش��د و حساسيت و دّقت مخاطبان در 
شروع راه اندازي سامانه قابل ستايش مي باشد، ولي روش اطالع رساني و 
تحليل موضوع داراي اشكال است كه انتظار مي رود خبرنگاران محترم 
و اصحاب رسانه قبل از انتش��ار اينگونه اخبار با متوليان امر مذاكره و 
داليل مغايرت را احصا كنند و با كسب اطالعات از منابع خبري موثق 

اطالع رساني دقيق را مد نظر قرار دهند.

رسانههاريسكفساد
برايمقامسیاسيراافزايشميدهند

سياس�تمدارانازرس�انههابي�شازه�رچي�زيميترس�ند.
بنابراينرس�انههااگ�ربتوانندجعبهس�ياهاداراتراب�ازكنند،
ريس�كفس�ادراب�رايمقام�اتسياس�يافزاي�شميدهند.
دكتر محمد فاضلي، كارشناس مسائل اجتماعي در در دومين مراسم 
اختت�اميه جش��ن�واره فرهنگ�ي امين الضرب كه در ات��اق بازرگاني 
ته�ران برگزار ش��د، با تأكيد بر مس��ئله مبارزه با فس���اد از رسانه ها 
خ�واست عالوه بر گزارشگ�ري پديده فساد اقتص�ادي، به راهكاره�اي 

مبارزه با آن نيز بپ�ردازند. 
وي گفت: مبارزه كردن با فس��اد امري فراتر از مطبوعات نيازمند دو 
دسته اصالحات اس��ت كه يكي اصالحات حقوقي است؛ يعني صرفاً 
با داش��تن مطبوعات گس��ترده و تعداد بيش��تر افش��اگري و حتي با 
اعدام كردن و مدل هاي قديمي رضاشاهي كه نانوا را در تنور انداخت 

نمي توان مشكل فساد را حل كرد. 
فاضلي افزود: نكته دوم قطع سازوكارهاي توليد رانت هاي مولد منافع 
نامشروع است؛ يعني نمي شود در كش��وري از سرچشمه دائماً رانت 
غير مولدي توزيع ش��ود و مانن��د رودخانه جاری ش��ود و يك عده اي 
به عنوان رس��انه به طور دائم اعالم كنند كه كجا فس��اد هست و يك 
عده اي هم در پايي��ن همان رودخانه با قالب س��عي كنند ماهي هاي 
فاسد را بگيرند بلكه بايد سرمنشأ فساد و رانت هاي غير مولد را در اين 

كشور گرفت. 
اين كارشناس مسائل اجتماعي بيان داش��ت: اما اين دو اصالح يعني 
اصالح حقوقي و حذف كردن رانت هاي غير مولد بايد مورد حمايت افكار 
عمومي قرار گيرد و براثر مورد حمايت قرار گرفتن زمينه اي فراهم شود 

كه ما آن مجموعه ها را شناسايي كنيم و از بين ببريم. 
اين جامعه شناس اظهار داشت: رسانه ها مي توانند ريسك فساد را براي 
مقامات سياس��ي افزايش دهند، مقامات سياس��ي در همه جاي دنيا 
اينگونه هستند كه اصال از خدا نمي ترس��ند و از جهان آخرت هم اگر 
اعتقادي به آن داشته باشند نمي ترسند كه اميدوارم در كشور ما اينگونه 
نباش��د. بلكه مقامات سياسي از رس��انه بيش از هر چيزي مي ترسند. 
بنابراين رسانه ها اگر بتوانند جعبه سياه ادارات را باز كنند اثر رسانه ها 

بيشتر مي شود؛ البته نبايد همه كار را به دوش رسانه انداخت. 
فاضلي در مورد باز كردن جعبه س��ياه فساد، ايده اي را به عنوان ويكي 
فساد مطرح كرد و گفت: ويكي فساد مي  تواند يك سايت اينترنتي باشد 
كه افراد اطالعات چگونگي به وجود آمدن فس��اد را درآن انتشار دهند 
و بنابراين ما مي توان توليد اطالعات در مورد چگونگي به وجود آمدن 
فساد در يك اداره را توسط افراد و كارمندان مطلع از طريق ويكي فساد 

بدون اينكه نامي از فرد مفسد ذكر شود اطالع رساني كرد. 
وي افزود: ايده ويكي فساد، ايده اي براي مطلع كردن مردم از رويه هاي 
فساد اس��ت. اگر امروز با مردم در مورد فس��اد صحبت كني آنها منشأ 
فس��اد را بانك ها عنوان مي كنند،  در حالي كه ممكن است در جاهايي 
فس��اد هاي بزرگ و كوچكي صورت گيرد كه زمان كس��ب و كارها را 
طوالني مي كند و اصاًل در ديد مردم نيست و ويكي فساد مي تواند همه 

فساد را در صفحه رادار بگذارد. 
فاضلي بيان داشت: بنابراين با اين كار مي توان ذهن مردم را از فساد به 
رويه هاي مسبب فساد كشاند. بنابراين مي توان دهها ميليون ايراني را 
وارد فرآيند توليد راه هاي فساد كرد؛ البته اين كار هزينه دارد اما ويكي 
فساد مي  توان سطح مبارزه با فساد را از غر زدن در مورد فساد باال برد و 
راهكارهاي كنترل فساد را نشان داد. فاضلي بيان داشت: بنابراين اگر در 
دراز مدت رسانه ها فقط فساد را گزارش كنند، اما نقشي براي بهبود آن 
نداشته باشند يا موفقيت ها براي مباره با فساد را گزارش نكنند در اصل 

در حلقه توليد فساد مشاركت كرده اند. 
........................................................................................................................

تشکیل506پروندهقاچاققطعاتخودرو
يكمقاممس�ئولارزشكلپروندههايس�الج�اريدرحوزه
قاچاققطع�اتخ�ودرورادرح�دود470ميلياردري�العنوان
ك�ردوگفت:پرون�دهايب�اارزش١١٨ميلياردري�البزرگترين
پروندهمفت�وحجاريدرخص�وصقاچاققطعاتخودرواس�ت.
س��يد عبدالمجيد اجتهادي، مديركل پيش��گيري و نظارت بر قاچاق 
كاال و ارز س��ازمان تعزيرات حكومتي ب��ا بيان اينك��ه در حال حاضر 
پرونده هاي متعددي در حوزه قاچاق قطعات خودرو در اين س��ازمان 
مفتوح اس��ت، گفت: در س��ال جاري، 5٠6 فقره پرونده در اين زمينه 

تشكيل شده است. 
وي در گفت وگوی اختصاصي با خط بازار با اشاره به اينكه شركت هاي 
مطرحي در بين متهمان وجود دارند، خاطر نشان كرد: اين پرونده ها 

مربوط به شركت هاي واردكننده قطعه است و نه قطعه ساز. 
اجتهادي ارزش كل اين پرونده ها را در حدود 47٠ ميليارد ريال عنوان 
كرد و گفت: پرونده اي ب��ا ارزش ١١٨ ميليارد ريال بزرگ ترين پرونده 

مفتوح جاري در خصوص قاچاق قطعات خودرو است. 
وي در ادام��ه اف��زود: همچنين بزرگ تري��ن پرونده اي ك��ه منجر به 
محكوميت شده، مربوط به يك مورد قاچاق لوازم يدكي با ارزش حدود 

5١ ميليارد ريال بوده است. 
........................................................................................................................

شاخصبورس3۴۸واحدكاهشيافت
شاخصكلدربازاربورسديروز)چهارشنبه(34٨واحدكاهش
داشتودرنهايتاينشاخصبهرقم255هزارو١63واحدرسيد.
در مع�ام�الت دي�روز بيش از 2 ميليارد و ٩١٠ ميليون س��ه�م، حق 
تق�دم و اوراق به�ادار به ارزش ٩ ه���زار و 745 ميليارد ريال در ٣٠4 

ه�زار نوبت داد و ست�د شد. 
همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با 5١4 واحد افزاي��ش به 65 هزار و 
٣٣١ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با ٣44 واحد رشد به 4٣ هزار و 

7٩5 واحد رسيدند. 
عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، گروه مپنا )سهامي عام( )رمپنا( با 
١46 واحد، مخابرات ايران )اخابر( با 66 واحد و بانك پارسيان )وپارس( 

با 57 واحد بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل داشتند. 
در مقابل پااليش نفت اصفهان )شپنا( با ١5٨واحد، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس )فارس( با ١٣٩ واحد، س. نفت و گاز پتروش��يمي تأمين 
)تاپيكو( با ١٣2 واحد، پااليش نفت تبريز )شبريز( با ١٠2 واحد، پااليش 
نفت بندرعباس )شبندر( با ٩٨ واحد و سرمايه گذاري غدير )وغدير( با 
٨6 واحد از جمله گروه هايي بودند كه افت شاخص بورس را رقم زدند. 
شاخص فرابورس نيز ديروز بيش از نزديك به ٣ واحد افت داشت و روي 

كانال ٣هزار و 4١٨ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار يك ميليارد و 5٩٨ ميليون برگه سهم به ارزش 

بيش از ١٠ هزار و ١75 ميليارد ريال داد و ستد شد. 
........................................................................................................................

چین:بهخريدنفتازايرانادامهميدهیم
وزارتخارج�هچيناع�المك�ردك�هبهخ�ريدنف�تازاي�ران

ادامهخ�واه�دداد.
به گزارش »ايلنا« به نقل از »جروزالم پس��ت« مقام هاي آگاه وزارت 
خارجه چين در مورد ادامه خريد نفت از ايران گفت: چين به خريد نفت 
مورد نياز از ايران ادامه مي دهد. ما خريد از ايران را كاهش داده ايم، اما 
به خريد خود از اين كشور ادامه خواهيم داد تا از اين طريق استقالل 
خود را از تحريم هاي امريكا نش��ان دهيم و همچنين اقتصاد ايران را 

نيز حفظ كنيم.

یک مقام مسئول از فراهم شدن زیر ساخت تولید 
انبوه برخى لوازم خانگى با برند داخلى خبرداد و 
گفت:  علیرغم مشکالت ایجاد شده، تولیدکنندگان 
ایرانى توانسته اند برخى لوازم خانگى را در داخل 

کشور تولید کنند.

  
امیرعباس کائینى در مراسم تولد یک برند ایرانى در 
دل تحریم ها، از فراهم شدن زیر ساخت تولید انبوه 
برخى از انواع لــوازم خانگى خبرداد وگفت: على رغم 
اینکه شــرکت هاى کره اى، به ناگزیر در اثر مشکالت 
بانکى، ایران را ترك کرده اند اما تولید کنندگان ایرانى 
توانسته اند بسیارى از قطعات را تولید کرده و برخى 
از انواع لوازم خانگى را در داخل کشور، تولید کنند. 
عضو انجمن تولید کنندگان لوازم خانگى افزود: هم 
 اکنون امکان تولید برخى از لــوازم خانگى از جمله 
نســل جدید  تلویزیون،30 درصد پایین تر از همان 
مشابه، فراهم و به  محصوالتخارجى و با کیفیت کامال ً

بازار عرضه شده است.

مدیر عامل شــرکت گلدیران تصریح کرد: به رغم آن 
که شرایط صنعت لوازم خانگى بسیارخاص است اما  با 
توجه به زیرساخت هایى این شرکت درسه حوزه تولید 
با  ظرفیت یک میلیون دستگاه تلویزیون،600 هزار 
دستگاه ماشین لباسشویى و120 هزاردستگاه انواع 
یخچال و فریزر به دنبال تولید محصوالت با برند ایرانى 
رفتیم امروز با افتخار از این برند رونمایى کردیم .

کائینى اظهار داشت: با اتکا به  2000 نیروى متخصص 
و ســرمایه گذارى هایى با آخرین تکنولوژى هاى روز 
دنیا از یک سو به دنبال حفظ این سرمایه ها بودیم و از 
سوى به دنبال تولیدى بودیم که کمترین اثرپذیرى از 
تحریم ها داشته باشد،  لذا  نسل جدید تلویزیون هاى 
ایرانى را با برند جى پالس به بازار عرضه کردیم ضمن 
اینک هدربرنامه داریم ماشین لباسشویى، یخچال، 
موبایل و مانیتور را نیز درتولیدات خود وارد نمائیم.

وى گفت: مالکیــت این برند ملى کــه در مدل هاى 
مختلف عرضه مى شود ، مربوط به ایران است و همه 
باید تالش کنیم تا این محصول ملى به افتخارى ملى 

تبدیل شود.

کائینى گفت: آنچــه برندهــا را در بازارهاى جهان  
متمایــز مى کند خدمــات پس از فروش اســت که 
شرکت گلدیران نیاز به معرفى در این حوزه نیست و 
ما امیدواریم که در کوتاه مدت با تلوزیون هاى ایرانى 

سهم 10 درصدى بازار را از آن خود کنیم . 
همچنین علیرضــا الهیجانیان مدیــر بازاریابى این 
شــرکت گفت: در حال حاضر با توجه بــه تغییرات 
قیمتى  و پایین آمدن قدرت خریــدى که در مردم 
ایجاد شــده، بخش هایــى از بــازار خالــى مانده و 
مى خواهیم انتخابى به خریدار بدهیم که با توجه به 
بودجه مناسب، محصول با کیفیتى را  انتخاب کند.
وى تاکید کرد: در فلسفه جى پالس همه مردم ایران 
شایسته داشتن تکنولوژى هستند و براین اساس ما 
محصولى خلق کردیم که بایستى احساس متفاوتى در 
کاربر ایجاد کند. این احساس تنها ناشى از مشخصات 
فنى نیست بلکه باید مخاطب حس کند که براى این 
برندم هم است و ما تالش خواهیم کرد مردمى که  یک 
محصول ایرانى  به خانه مى برند، بدانندکه پشتوانه دو 

هزار انسان متعهد با محصول همراه است.

تولد برند ایرانى جدید لوازم خانگى دراوج تحریم ها

  گزارش

امروزب�اوجوديك�هادعا
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